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علمين النجاح و الصرب و ر�ين فأحسن تربييت و الذي أضاء يل الطريق و ل املتواضع اىل من أهدي مثرة هذا العم

  يساندين و يتنازل عن حقه الرضاء ......أيب .

ما أ� فيه و عندما و اىل من تتسابق الكلمات لتخرج معربة هن مكنون ذا�ا من علمتين و عانت الصعاب ألصل 

  ......أمي .تكسوين اهلموم أسبح يف حبر حنا�ا ليخفف من أملي .

و أهديه اىل القلب الوحيد والصايف و الطاهر أخيت حنان و اىل أسريت مجيعا و خاصة الكتكوت ابراهيم و فاطمة 

  ابنة خاليت.

  مث اىل كل من علمين حرفا أصبح يضيء الطريق أمامي.

 كما أهديها اىل زمالء الطلبة و الطالبات الذين مجعتين �م السنني الدراسية. -

  أرجو من هللا عز و جل أن يكون هذا العمل املتواضع مشرقا و مفتاح خري لنا ان شاء هللا.و أخريا 

 



  

  

  

  

ريب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك و عظيم سلطانك ، محدا كثريا طيبا مباركا فيه اذا وفقتنا يف امتام هذا العمل و 

  سريت لنا األمر العسري......

  أرجوا اللهم أن تقبل منا هذا العمل و أنت راض عنا.

  أتقدم جبزيل الشكر :

اىل من كان سندي بعمله و مشريف حبكمته .....تشكرايت اخلالصة اىل األستاذ حنيفي بن �صر املشرف علي و وقفته معي 

اىل الوالدين الغاليني اللذان دعماين  يف تقدمي التوجهات والنصائح القيمة اليت كانت وقودا  أتزود به ملواصلة هذا البحث و

  من كل اجلوانب أطال هللا يف عمرمها و حفظهما.
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  املقدمة العامة:

ا، يليق بجاللة، ذو عظيم سلطانھ. و الصالة و السالم 
ً
       ا��مد � رب العامل�ن حمًدا كث�ً�ا طيًبا مبار�

  ع�� أشرف �ن�ياء و املرسل�ن سيدنا دمحم و ع�� آلھ و ��بھ أجمع�ن.

التعليمية �ساسية و جزًءا من �عت�� الوسائل التعليمية و تقنيات التعليم أحد أر�ان العملية ال��بو�ة 

النظام التعلي�� و كما أن املعلم �و الرك��ة �ساسية ال�� تحرك �ذه العملية و توصيل�ا إ�� مبتغا�ا 

العل�� ة الثقا�� و كذلك وقوفھ أمام التطور و مواكبة العصر و العوملة العلمية و �عد �و �ساس إلنجاح 

قف ع�� التحصيل الدرا��� للتالميذ الذي يضعھ املعلم ملا لھ افضل جيل وا�� و متعلم و �ل �ذا ي

أ�ميتھ �� حياة التلميذ باعتباره الطر�ق �جباري الختبار نوع الدراسة و امل�نة و بالتا�� تحديد الدور 

  �جتما�� و امل�انة �جتماعية ال�� سيحقق�ا و نظرتھ لذاتھ و شعوره بالنجاح.

ا أثر ع�� التحصيل الدرا��� باعتبار�ا تن�� و تز�د من التحصيل الدرا��� و �عد الوسائل التعليمية ل�

        للمتعلم و أيًضا أصبحت ضرور�ة تر�و�ة ن�يجة �نفجار املعر�� و التكنولو��، و �عد مصادر املعرفة 

       � آخر و أوعي��ا و ذلك إلتاحة الفرصة ����ات متنوعة و مواقف مختلفة ي�تقل ف��ا التلميذ من �شاط إ�

و من أدرك صلة ب�ن ش�ئ�ن و الوسائل التعليمية �عمل ع�� تنمية ال��وة اللغو�ة لدى املتعلم و تن�� لديھ 

م�ارات يدو�ة. كما يصبح ل�ل م��� مف�وم وا�� �� الذ�ن و �عمل ع�� �عز�ز ا����ة ��سانية و تقدم 

           ھ استخدام املتعلم نحو ال�دف امل�شود دقائق �ادفة ذات مع�� و تث�� ��تمام و �ساعد ع�� توجي

  و �ساعد ع�� حل املشكالت و تحول املعلم من شارح للدرس و متقن للمعرفة إ�� مشرف و موجھ للتلميذ.

  و ع�� ضوء �ذا اخ��ت موضوع الوسائل التعليمية و أثر�ا �� التحصيل الدرا���.

ا��قيقية الستخدام�ا ؟ ما املقصود بالتحصيل الدرا��� ؟  و منھ ما �� الوسائل التعليمية ؟ ما �� البداية

   ما �� أ�م العوامل املؤثرة فيھ ؟

  و �جابة عن �ش�االت السابقة اق��حت خطة التالية:

        الفصل �ول: و جاء تحت عنوان الوسائل التعليمية و تناولت فيھ تار�خ استخدام الوسائل التعليمية

 و اصطالًحا 
ً
و ذكر  أصناف�ا و تقسيم�ا إ�� وسائل سمعية و مراحل تطور�ا ثم تطرقت إ�� �عر�ف�ا لغة

بصر�ة و بصر�ة و وسائل سمعية ثم ذكرت العوامل ال�� تؤثر �� استخدام الوسائل التعليمية و قواعد 



 

 
 ب

ختمت �ذا الفصل بذكر  استخدم�ا و أ�مي��ا و الدور الذي تلعبھ �� تحس�ن عملية التعليم و التعلم و

  املعوقات ال�� تحد من استخدام الوسائل التعليمية.

 و اصطالًحا، 
ً
أما �� الفصل الثا�ي: عنوانھ التحصيل الدرا���: تطرقت فيھ إ�� �عر�ف التحصيل لغة

شروطھ، أنواعھ، أ�م العوامل املؤثرة فيھ، قياسھ و الذي يتم عن طر�ق �ختبارات التحصيلية و أخ�ً�ا 

  صعو�ات التحصيل الدرا���.ال

دوافع البحث: أمل عن س�ب اختياري ل�ذا املوضوع، فينقسم إ�� ش�ل�ن ذاتية و موضوعية، أما عن 

الذاتية ف�� مي�� الكب�� ملثل �ذه املواضيع ال�� تحسس�� بح�� الشاسع إ�� املتمدرس�ن و ذلك اعتماًدا 

�� فتمكن �� أن�� أحمل ع�� عاتقي أمانة صعبة ع�� صغر س��م و بداية مشوار�م الدرا��� و أما موضوعي

�و معرفة تأث�� استخدام التوصيل و ع�� نقل�ا بطر�قة م�سلسلة و س�لة، و أيًضا �ان داف�� للبحث 

  الوسائل التعليمية املستخدمة من قبل أساتذة التعليم ابتدا�ي ع�� تحصل الدرا���.

ت ال يخلو م��ا أي بحث و أ�م�ا صعو�ة أما عن الصعو�ات ال�� اع��ضت س�يل بح�� ف�� صعو�ا

            ا��صول ع�� �عض املراجع املتخصصة �� موضو�� �س�ب ف��وس �ورونا املستجد �غلق ا��امعة 

 
ً
و باإلضافة إ�� صعو�ة �ملام ب�ل جوانب البحث نظًرا لضيق الوقت ب�نما الصعو�ات �خرى ال نرى س�يال

  ث.لذكر�ا باعتبار�ا تواجھ أي باح

  أما املن�� املعتمد �� �ذا البحث �و املن�� الوصفي التحلي�� ملناس�تھ �ذا النوع من الدراسات و البحوث.

و �� �خ�� ال �سع�� إال أن أقول ا��مد و الشكر � الذي أ�م�� الص�� و القوة إل��اء �ذا العمل بنجاح     

  لم .و الصالة و السالم ع�� حبي�نا دمحم ص�� هللا عليھ و س
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:  

حولوا املادة العلمية اىل مدارك  ان استخدام الوسائل املعينة يف عملييت التعلم و التعليمليس �ألمر املستحدث ، فاملعلمني منذ القدم

املتعلمني �يسر السبل ، 

ماىل بركة ماء يف �اية ساقية و 10:هو أول رواد البصر�ت و العدسات كان خيرج بتالميذه يف ق احلسن ابن اهليثم  .1

 انكسار الضوء يف املاء.يغرس فيها قصبة ليوضح هلم �ملشاهدة الواقعية نظرية 

" أعظم مؤلف جغرايف  يف العصور الوسطى ، امتاز خبرائطه املشتاقصاحب الكتاب " :أبو عبد هللا االدريسي احلموري .2

 خريطة رمسها ليوضح مواقع البلدان.  70بلغت 

ملادة اجلديدة على "املعلمني �العتماد يف أول خطوات تعليم امقدمتهيوصي ابن خلدون يف ":عبد الرمحان ابن خلدون .3

 األمثلة احلية لتعني املتعلمني على االدراك و الفهم الصحيح .

عند حبث الوسائل التعليمية يذكر املربون الفيلسوف جان جاك روسو الفرنسي ، و كتابه تربية الطفل :جان روسو  .4

أراد له احلرية يف النمو و التطور �ركا تربيته للبيئة و الطبيعة اليت تثري فيه حب االستطالع ، فينشأ �لفطرة  "أميل"الذي

  حمبا للبحث و اختيار األشياء عن طريق حواسه.

   

                                                             
–،السيد عبيد ، الوسائل التعليمية و انتاجها " للعاديني و ذوي االحتياجات اخلاصة" دار الصفاء للنشر و التوزيع  د،ماجدة -  1

  17-16ص143، 2014عمان ط 
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يم هذه املدارس كمراكز لوحدات ادارية للتعل وقد خدمتمبدارس املتاحف و  يف بداية القرن العشرين ظهر وجود مايدعى  -

 املرئيعن طريقعمل املعارض املتنقلة و توزيع الصور و األفالم و الرسومات و اللوحات....

مرشد املعلمني   "التعليم املرئياستعمل مصطلح التعليم املرئي حينما قامت شركة بطبع كتاب يدعى "1908ويف عام  -

لوسائل السمعية البصرية اليت استعملت يف املدارس للشرائح املعينة و الصور احلسية ، أما جهاز الصور املتحركة فيعد أول ا

  2مت طبع أول كتالوج لألفالم التعليمية. 1910و كان ذلك يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، و يف عام 

نظرت الدول الكبرية اىل التعليم نظرة أكثر جدية ، 1918 - 1914: بعد احلرب العاملية األوىل احلرب العاملية األوىل  -

وحتولت منافستها على السعي الزالة األمية �سرع وقت من بني شعو�ا ويف تلك الفرتة كثرة االالت واألجهزة و استعمل 

 الراديو و السينما للرتفيه و االعالم .

كانت بعض الدول وخصوصا الوال�ت املتجددة 1945-1939عند قيام احلرب العاملية الثانية :احلرب العاملية الثانية -

السمعية و غري مستعدة هلا  استعدادا كافيا من الناحية البشرية، و اجتهت اىل استعمال الوسائل احلسية و خصوصا 

  أدى الى اختراع االذاعة المسموعة ثم المرئیة. مما البصرية

   

                                                             
  19- 18المرجع السابق ص  –ماجدة السید عبید، الوسائل التعلیمیة و انتاجھا  -  2
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ـــوب مت اخرتاع ات من القرن العشرين ينيف األربع و - الذي كان له الفضل األكربيف تطور احلياة املعرفية و تقدمها  احلـــــاسـ

 . التعليم يف الدول املتقدمة بشكل سريع جدا ، وقد أصبح من أساسيات

�ت و النماذج املختلفة العديد من القادة يف جمال التعليم السمعي البصري قد اهتموا  يف النظر و يف بداية اخلمسينات  -

 3لالتصال.

تبلورت وجهة نظر جديدة فيما يتعلق مبيدان الوسائل السمعية البصرية ففي عام ، و يف الستينات من القرن العشرين  -

"جيمس فن" بتأسيس جلنة لتعريف  بعض املصطلحات املتعلقة �ذا ا�ال و توصلت اللجنة أن مصطلح  1961

 . قد أصبح حمدوداالوسائل السمعية البصرية 

و قد توصلت هذه اللجنة اىل أن هذا ا�ال جيب أن يركز أساسا على تصميم الوسائل و استخدامها اليت ميكن أن  -

  يضبط  العملية التعليمية ، بدال من األدوات السمعية البصرية اليت كانت مسيطرة على هذا احلقل  يف السابق.

   

                                                             
  20ا ، المرجع السابق صماجدة ، السید عبید ، الوسائل التعلیمیة و انتاجھ  3
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 تطور الوسائل التعليمية

مرت مفهوم الوسائل التعليمية بعدة مراحل ، أطلق على الوسائل التعليمية يف كل منها مسميات خمتلفة و فيها مايلي عرض هذه 

  4. اليت أطلقت على الوسائل التعليمية املراحل و أهم املسميات

 Visuelليم البصر هذه املرحلة اعتمدت على احلواس اليت ختاطبها و لعل أول اسم هلا التع  : املرحلة األوىل

Instruction   ملئة من خربات الفرد يف التعليم  90-10فاملربون يعتقدون أن التعليم يعتمد على حاسة البصر و أن النسبة�

  Audio Instructionميكن احلصول عليها هذه احلاسة و ظهرت تسمية أخرى للوسائل التعليمية هي التعليم السمعي 

وتعترب ها�ن التسميتان قاصرتني أل�ما تناولتا حاسة واحدة هي حاسة البصر وحدها أو حاسة السمع وحدها و تركنا بقية احلواس  

  كأ�ا ليست أمهية يف عملية التعلم.

وهي تعتمد على حاسيت املع  Audio Visual Instructionوظهرت بعد ذلك تسمية أخرى هي تعليم السمعي البصري 

ر معا و تعترب هذه التسمية قاصرة أيضا أل�ا حتمل بقية احلواس الشم والذوق و اللمس اال أن أصحاب هذه التسمية و البص

يعتقدون �ن الفرد يستطيع احلصول على أكرب قدر من خرباته عن طريق حاسيت السمع و البصر مث ظهرت تسميات أخرى مشوال 

  ع احلواس مثل الوسائل احلاسية و االدراكية.و ال تعتمد على حاسة واحدة بل تعتمد على مجي

   

                                                             
شارع سوتیر أمام كلیة الحقوق االزاریطة االسكندریة  40ماھي للنشر و التوزیع  -2009انتاج الوسائل التعلیمیة  –د ماجدة محمود صالح  -أ    4

  5ج م  ع ص – 1ط 
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  :املرحلة الثانية

أعتربت هذه املرحلة الوسائل التعليمية معينات للتدريس أو معينات للتعليم فسميت وسائل لاليضاح أو املعينات السمعية البصرية 

هومه هلذه املعينات  و أمهيتها و بعضهم مل نظرا ألن املعلمني قد استعانوا �ا يف تدريسهم ، و لكن بدرجات متفاوتة كل حسب مف

يستخدمها ،و أعتمد على طريقة التعلم بواسطتها و نشأ عليها العتقاده أ�ا الفضلى و قد يعاب على هذه التسميات أ�ا تقصر 

ا و االستغناء عنها  وضائق هذه الوسائل يف حدود ضيقة للغاية و تعتربها كمالية و �نوية يف عملية التدريس ، و ميكن االستعانة �

  كما أ�ا ارتبطت مبعلم لتوضيح ما يصعب شرحه، و مل تعط أمهية للمتعلم.

  املرحلة الثالثة:

لتحقيق االتصال و فيها بدأ االهتمام جبوهر العملية التعليمية لتحقيق  اهتمت هذه املرحلة بوسائل تعليمية على اعتبار أ�اوسائل

  نريدها وسائل ايضاح أو معينة ميكن االستغناء عنها و االكتفاء �ملنطق ا�رد أثناء عملية التعليم والتعلم.
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ةــــــــــميــــــل التعليـــــــــف الوسائــــــــتعري  :

��ا "الوسيلة و الواسلة : املنزلة عند امللك ، و الدرجة، و القربة و وسل اىل هللا  املعاجم القدميةالوسيلة لغة يف  تعرفة:ــــــــلغ

  5تعاىل توسيال ، عمل عمال تقرب به اليه كتوسل ، و الواسل :الواجب ، و الراغب اىل هللا تعاىل"

وسل : كل ما يتحقق به غرض معني يقابلها غاية اختذ كل الوسائل :*"وسيلة "مفرد مجع "وسائل" و   املعاجم احلديثةأما يف 

  وسائل النقل : طرقه  . –وسائل الراحة: أسبا�ا  –وسائل التعليم  –وسيلة شرعية  –للوصول على الوظيفة 

  6وسيلة االعالن :أية وسيلة أو أداة ميكن بواسطتهاايصال فكرة أو غاية معينة اىل أذهان اجلمهور *

  التعريفات نستنتج أن الوسيلةكل ما ميكن الوصول به اىل هدف معني نستفيد به .  ومن خالل -

   

                                                             
  1753ص2008 1القاهرة .مج  –زكر� جابر أمحد دار احلديث ط  –القاموس احمليط تح : أنس دمحم الشامي  –ا�دي  –الفريوز   5

  
  244ص 3م مج  2008ه  1429القاهرة 1ط  –علم الكتب  –املعجم اللغة العربية املعاصرة  –أمحد خمتار عمر  6



الوسائل التعلیمیةالفصل األول                                                              
 

 
 

7 

 ة :ـــــميـــــل التعليـــــــــــوم الوسائــــــــمفه

ختتلف عن  تتعدد التعريفات حول مفهوم الوسائل التعليمية و قد تتباين يف شكلها الظاهر ، أ�ا التكاد:اـــــــــالحـــــاصط

  املضمون .

��ا* الوسائل و األدوات التعليمية اليت يستخدمها املعلم لنقل حمتوى سواء داخل حجرة  الوسائل التعليميةفهناك من يعرف 

  الدراسة أو خارجها �دف حتيني العملية الرتبوية *.

أو يف غريها من املواقف التعليمية لتسهيل فهم معاين الكلمات  و هناك من يعرفها ��ا * املواد اليت تستخدم يف حجرا�لدراسة

  املكتوبة و املنطوقة *

 7أمهها  : بعدة تعريفات  الوسائل التعليميةكما تعرف  -

هي جمموعة من املواقف و املواد و األجهزة التعليمية واألشخاص الذين يتم توظيفهم ضمن اجراءات  

التعليم و التعلم مما يسهم يف حتقيق األهداف التدريسية املرجوة يف اسرتاتيجية تدريس معينة تسهل عملية 

 �اية املطاف .

هي جمموعة من األجهزة و األدوات و مواد يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم و التعلم �دف  

 توضيح املعاين و شرح األفكار يف نفوس التالميذ.

 :ل ــــــوم شامــــــو مبفه 

  الطرق و األدوات و األجهزة و التنظيمات املستخدمة يف نظام تعليمي بغرض حتقيق أهداف تعليمية حمددة.  عمجي  متض

   

   

                                                             
  15ص2009القاهرة  -1ط  –زهراء الشرق  –وتقنيات تربوية تكنولوجيا تعليم الوسائل التعليمية  –رمزي أمحد عبد احلي  -د  7



الوسائل التعلیمیةالفصل األول                                                              
 

 
 

8 

 الوسائل التعليمية: أصناف

قام املتخصصون يف ميادين تقنيات التعلم ، بتصنيف الوسائل التعليمية على اعتماد على أكواس املستقبلة هلا أو على معايري ا�رد 

  8.منها و احلسوس

: وتضم األدوات و الفرق املوجهة حلاسة البصر حيث حتتوي على الصور الثابتة و املتحركة، جملة الوسائل البصرية -

 احلائط ،لوحة النشرات و االعال�ت .

حتتوي على الطرق و الوسائل اليت ختاطب حاسة السمع كاالذاعة املدرسية ، التسجيالت :الوسائل السمعية -

 اللغات .الصوتية و معامل 

تتضمن الطرق اليت تعتمد على حاسيت السمع و البصر يف استقبال املادة التعليمية :الوسائل السمعية و البصرية -

 مع التسجيالت الصوتية. الصور املتحركة الناطقة الشرائح املتزامنةمثل 

 سائل السمعية البصرية املتحركة كأفالم الفيديو.:الو تصنيف برتس للوسائل التعليمية  -

 الثابتة كالشرائح الناطقة.:الوسائل السمعية البصرية -

 كأفالم الصور الصامتة و املرئية الثابتة كاملواد املطبوعة .:الوسائل املرئية املتحركة  -

    كالتلغراف و التلكس .:املتحركة هالوسائل السمعية شب -

   

                                                             
   365-364ص 2007 -1428 1األردن ، ط  –دمحم ابراھیم فطاوي ، طرق تدریس الدراسات االجتماعیة دار الفكر عمان   8
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ـــالوسائ ـــميــــــــــــل التعليــــــــــــ ـــة امللمـــــــــــ ـــوســــــ :ةـــــ  

 أوال:األشيـــــاء :

النماذج  - العينات                ج -األشياء احلقيقية           ب-أ  

Real  Thing Objets: أ – األشياء احلقيقية                     

من هذه األشياء النبا�ت و هلا مكان مناسب يف املدرسة  يقوم املعلم �لتخطيط  لتوفريها �شرتاك مع تالميذه و خيصص  

الكائنات املائية و احليوانية الربية  و املستأنسة  و الطيور  و الديدان و األحجار و يتطلب لذلك األحواض الزجاجية و اجلافة و 

  . أقفاص9ال

اجراء جتارب و ا�حة فرصة للتالميذ لتداوهلا و عرضها و مالحظتها �شكاهلا و أحجامها الطبيعية :ميز�ا  يف التدريس 

  عليها .

:و هي متثل صفات الفئة املأخوذة منها حتفظ أجزاء النبات أو الزهور أو األنسجة أو احلشرات �لتجفيف اتـــــــالعين -ب

  بني أوراق النشاف كما يستخدم التعبري و حتفظ أنواع من احلبوب يف أ�بيب زجاجته .و الضغط 

  بيئتها يفضل توفري خلفية متثل البيئة الطبيعة للهيئة يف شكل صورة أو رسم.و عند عرض احدى العينات و اليت عزلت عن 

   

                                                             
  29وسائل تعليم الكرتوين ص –ل الوسائل بعض أشكا -مفاهيم الوسائل امللموسة 1فيصل هاشم مشس الدين الوسائل التعليمية املطورة  9



الوسائل التعلیمیةالفصل األول                                                              
 

 
 

10 

  اذج:ــــــــــــمــالن - ج

  و سوف نشرحها �لتفصيل ألمهيتها :

تعمل ا�سمات على تكوين و تنمية مدركات معينة و لذا جيب أن يتاح للتالميذ تناوهلا �يديهم و دراستها �نفسهم و ينبغي ابراز 

  وق بني النماذج و األشياء احلقيقية اليت متثلها .الفر 

و حدودها أو تصويرها أ�ا قد يكون مفاهيم خاطئة عن حجم أو شكل أو لون أو مادة األشياء احلقيقية و أنه جيب استخدام 

يف املواقف اليت تستلزم ذلك بينما مها  mock – ups or working modelالنماذج املتحركة 

10عالية �لنسبة لغالبيتها.تكلفتها أحيا� 
  

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                             
للنشر و االعالم  وسائل تعليم الكرتوين  –بعض أشكال الوسائل  -مفاهيم الوسائل امللموسة 1فيصل هاشم مشس الدين الوسائل التعليمية املطورة  10
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 "Simulation or limitation : احملاكاة:" �نيا

معروف أن العملية التعليمية منذ القدم و هي تعد للمتعلمني أدوارا يؤدون فيهاوظائف اجتماعية أو عملية احملاكاة:

مثل أدوار أفراد األسرة لبيان حقوق و واجبات كل منهم أو مثل أدوار أفراد ا�تمع علمي يتحاورون و يعملون على 

أيضا تعلم صغار نطق الكلمات تقليدا للكبار أو معلميهم و أيضا ظاهرة أو عملية علمية و يندرج حتت هذه األفعال 

  11تكرار املمثل للكلمات أو هلجات بعض الشخصيات يف احلياة أو تقليد املمثلني للضحك.

  ة:ـــــــــدانيـــــــــارات امليــــــــــ�لثا: الزي

 املتاحف  -املعارض             ج -الرحالت التعليمية        ب  - أ

:ان خروج املدرسة اىل البيئة و اعتبار هذه البيئة معرضا و معمال هلا يؤكد أمهيةاخلربات  الرحالت التعليمية–أ 

  املباشرة أو مبعىن اخر أمهية معايشة الواقع يف اطار التعليم املقصود اهلادف اىل:

 تنمية القدرة على االنتباه و املالحظة و رصد اخلربات . 

 تزويد التالميذ حبقائق و مفاهيم مستمدة من اخلربة املباشرة اليت تسمح برؤية األشياء على حقيقتها . 

تسهيل عملية التعليم فاخلربات امليدانية تعطي معىن حقيقيا لأللفاظ والقوانني و املبادئ و تتيح الفرصة  

  الشراك مجيع حواس التلميذ يف تعلم .

   

                                                             
  34املرجع السابق ص –فيصل هاشم مشس الدين  –د   11
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 ارض:ـــــــــاملع  - ب

معرض الفصل الذي يعرض األشياء اليت ينتجها التالميذ بديال لألجهزة التعليمية للمقرارات الدراسية املتوفرة أو  أبسطها

االشياء اليت جيمعو�ا من بيئة املدرسة أو يف ختام رحلة الفصل اىل بيئات بعيدة أما معرض املدرسة فيعرض ما يهم أهل 

و البيئة احمليطة �ا و تربز املعارض العامة أهم التطورات الثقافية و  احلي و يعمل على توثيق الصلة بني املدرسة 

  االجتماعية و الصناعية و الزراعية للمجتمات البشرية يف أقصر وقت ممكن .

  ف:ـــــاحــــــاملت -ج

النادرة و األعمال ان املتحف التعليمي هو بيئة ترتسم �لتخصيص و الدميومة أعرض العديد من اال�ر القدمية و التحف 

الفنية و االكتشافات العلمية و تطور احلياة أما املعرض التعليمي فهو بيئة تتخطى حدود الزمان  و املكان لنقل التعلم 

عن طريق جتميع بعض املعروضات و تصنيفها و تنظيمها بشكل متكامل �ستخدام أساليب العرض املناسبة اليت توضح 

  12  وفق خطة مدروسة لتحقيق أهداف تعليمية حمددة.الفكرة و تنقلها للمشاهدين 

   

                                                             
  35املرجع السابق ص –فيصل هاشم مشس الدين  -د  12
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 : احلــــــاســــوب التعليــــــمـــــي

احلاسوب وسيلة الكرتونية صممت الستقبال ا�اميع الكبرية من البيا�ت بشكل ايل و من مت ختزينها و معاجلتها 

عليمات و االيعازات اليت يطلق عليها اسم املشكل نتائج و معلومات مفيدة و قابلة الستخدام مبوجب جمموعة من الت

الربجميات و يتألف احلاسوب من قسمني أساسني يكمل كل منهما االخر مهامكو�ت املادية أو األجهزة  

(Hadware) و مكو�ت الربجمية(Software). 

يعين تعامال متشابكا كما أن استخدام تكنولوجيا احلواسيب ال يعين اجتاها واحد يف التعامل مع املعلومات ولكنه 

  13و�جتاهات عدة أمهها :

بناء قواعد معلومات داخلية ، أي قيام املؤسسات و املكتبات و مراكز الو�ئق و العلومات بتبين و انشاء  .1

 قواعد معلومات يف مؤسستها يف ضوء حاجات املستفيدين الباحثني و االمكا�ت املتوفرة لديها .

ارة عن تعامل و اجراء متفاعل لقراءة و استعراض معلومات حمسوبة تشمل البحث �التصال املباشر  هو عب .2

 قيود أو تسجيالت مقروءة اىل امللف أو جمموعة ملفات .

البحث �ستخدام أقراص الليزر املكتنزة و ذلك بغرض املعلومات املخزونة �لذاكرة يف أقراص ما يف الذاكرة ،و   .3

 دة األغراض.كذلك البحث يف األقراص و الوسائط املتعد

 الطباعة و النشر سواء أكان نشر مكتيب أو نشر الكرتوين . .4

 بناء شبكات حملية أو وطنية أو اقليمية للمعلومات . .5

 االرتباط �لبحث يف شبكة انرتنت العاملية. .6

  استخدامات أخرى كثرية و متعددة كاأللعاب االلكرتونية و املختربة العلمية و غريها .  .7

   

                                                             
 71ص2009القاھرة  1ط–زھرا الشرق –رمزي أحمد عبد الحي ، الوسائل التعلیمیة و التقنیات التربویة تكنولوجیا التعلیم  -د 13
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  اسوب يف التدريس:أسباب استخدام احل

احلاسوب هو االلة االلكرتونية تعمل طبقا �موعة تعليمات معنية هلا القدرة على استقبال املعلومات و ختزينها و 

  معاجلتها و استخدامها من خالل جمموعة من األوامر .

يساعد املعلم  استخدام احلاسوب كأحد أساليب تكنولوجيا التعليم خيدم أهداف تعزيز التعليم الذايت مماان  .1

 يف مراعاة الفروق الفردية ، و �لتايل يؤدي اىل حتسني نوعية التعلم والتعليم.

 يقوم احلاسوب بدور الوسائل التعليمية يف تقدمي الصور الشفافةو األفالم و التسجيالت الصوتية. .2

تخدام احلاسب االيل املقدرة على حتقيق األهداف التعليمية اخلاصة �ملهارات كمهارة التعلم و مهارات اس .3

 وحل املشكالت .

يثري جدب انتباه الطلبة فهو وسيلة مشوقة خترج الطالب من روتني احلفظ و التلقني اىل العمل انطالقا من  .4

 ما امسه أنساه وما أراه أتذكره و ما أعمله بيدي أتعلمه .املثل الصيين القائل :

على املدرس ما يبذله من جهد و وقت يف األعمال التعليمية الروتينية مما يساعداملعلم يف استمرار  خيفف  .5

وقته و جهده يف ختطيط مواقف و خربات للتعلم تساهم يف تنمية شخصيات التالميذ يف اجلوانب الفكرية و 

 االجتماعية.

 و حاجته للطالب بسهولة و يسر.  اعداد الربامج اليت تتفق .6

ملادة العلمية و حتديد نقاط ضعف الكالم و امكانية طرح األنشطة العالجية اليت تتفت و حاجة عرض ا .7

 الطلبة.

 تقليل زمن التعلم و ز�دة التحصيل. .8

 تثبيت و تقريب املفاهيم العلمية للمتعلم. .9

  14استخدام خدمات األنرتنت يف التعليم. .10

   

                                                             
  74د رمزي أمحد عبد احلني املرجع السابق ص  14
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   احلـــــاســــــوب

  استخدام احلاسوب يف التعليم

ميثل احلاسوب قمة ما انتجته التقنية احلديثة ، فقد دخل احلاسوب شىت مناحي احلياة بدءا من املنزل و انتهاءا 

�لفضاءاخلارجي،و أصبح يؤثر يف حياة الناس بشكل مباشر أو غري مباشر ، و مما يتمتع به من مميزات ال توجد يف غريه من 

  ملية التعليمية.الوسائل التعليمية فقد اتسع استخدامه يف الع

  15و لعل من أهم هذه املميزات:

 على  التالية بناءا  حيث يقوم احلاسوب �الستجابة للحدث الصادر عن املتعلم فيقرر اخلطوات:ةـــــاعليــــالتف

اختيار املتعلم و درجة جتاوبه . ومن خالل ذلك ميكن مراعاة الفروق الفردية للمتعلمني حيث يتم تشكيل حلقة 

دراسية ثنائية الجتاه بني  الرب�مج و املتعلم و بذلك يتمكن التلميذ من مراجعة ما تعلمه و دراسة مايريد و اذا 

 مج يقوم بتزويده مبا حيتاج لفهم ما صعب عليه .احتاج اىل مساعدة حلل نقطة صعبة عليه فان الرب�

 : حتكــــم املتعـــــــــلم �لربنـــــــــــامج 

لدى املتعلم احلرية يف تعلم ما يشاء مىت شاء له أن خيتار اجلزاء أو الفقرة اليت يريد تعلمها و يرها مناسبة له و بذلك تكون لديه 

  املطلوبة . احلريةيف اختيار ما يريد تعلمه و الكمية

    

                                                             
 2014الطبعة األوىل –فيصل دمحم بين محد "استخدام احلاسوب و أثره على تعليم األطفال " عمان دار االعصار العلمي للنشر و التوزيع  -د  15
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 : نقل املتعلم من دور املتلقي اىل مستنتج 

احلاسوب يف العملية التعلمية يساعد          أن يتصل املتعلم حني دور املتلقي للمعلومات و املعارف و املفاهيم من ان استخدام 

قبل املعلم أي مستنتج هلذه املفاهيم والفرضيات من خالل املعلومات و البيا�ت اليت يقدمها الرب�مج حول موضوع ما و يقود 

  فهوم. الطالب اىل استنتاج الفرضية و امل

 قـــــــارة و التشويــــــاالث: 

ان وجود اال�رة و التشويق يف العملية التعليمية أمر هام جدا و عنصر له دورا أساسيا يف التفاعل اجليد بني التالميذ و املادة 

جذب الطالب اىل العلمية  و احلاسوب تتوفر فيه هذه الصفة حيث يتم مراعاة وجودها عن تصميم برامج التعليمية اليت حتاول 

  16:التعلم دون أو تعب و يف مقابل هذه مميزات هناك  

o :افتقاده للتمثيل (الضمين )للمعرفة 

جيعله يتلقى عدة رسائل يف اللحظة نفسها من خالل تعابري الوجه و لغة اجلسم و فكما هو معلوم فان وجود متعلم أمام معلم 

  الوصف  و اشارة الستخدام االمياء و غريها من طرق التفاهم و التخاطب و اليت ال يستطيع احلاسوب متثيلها �لشكل الطبيعي .

  بوصفه مصدرا للمعلومات. -       التعليم مبساعدة احلاسوب -         التعليم الفردي -
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ــا احلــــــدام تكنولوجيــــا استخـــــمزاي ــميــة التعليـــوب و العمليــــاســ  ة :ـ

  واالنسانانشاء البيئة التعليمية النشطة و التفاعلية بني االلة. 

 . تنمية مهارات الطالب لتحقيق األهداف التعليمية 

 . تنمية اجتاهات الطالب االجيابية حنو املواد اليت يرو�ا صعبة ومعقدة مثل الر�ضيات 

 .العرض �لصوت و الصورة و احلركة و الرسم و النموذج مما يوفر خربة للطالب أفضل من الطريقة التقليدية 

 . تقليل نسبة امللل و السأم بني الطالب من التعلم 

 . توفري فرص التعلم الفردي بني الطالب 

 .يساعد على نقل عملية التعليم اىل املنزلالستمرار اكتساب املهارات 

 .يوفر قدر كبري من األنشطة املختلفة و الربامج املتنوعة اليت تساعد على اكتساب معلومات خارج مادة الدراسة 

 . 17خيتزن قدر كبري من املعلومات ويقوم بعدد  كبري من العمليات  
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الذي تكسوه طبقة من  Hard Boardو الزجاج املنصفر و اخلشب املضغوط اخلشب السميك و االردوان  تصنع السبورة من

رارة و تغريات اجلو . أما السبورات النات تصنع من االمسنت يف أجنبية بعض املدارس فهي متتص الرطوبة و جتعل طالء يقاوم احل

الكتابة غيلر متجانسة و صعبة لالزالة  و يكون من األفضل استخدام " اهلارد بورد" حيث يناسبها استخدام طباشري ال يتفتت و 

حىت أصبح االن يستخدم أقالم طباشرية متنوعة من ألوا�ا ومسكها و درجة �بتها، سهل املسح . و قد تقدمت صناعة الطباشري 

  18و من األلوان املناسبة للسبورة : األسود املعتم و الرمادي و األصفر عند استعمال طباشري أزرق.

ح �لرسم والتخطيطات .كما و امكانية السبورة يف التدريس متعددة أمهها: عرض مواد غري موجودة يف الكتب املدرسية ،و التوضي

  تصلح ملناقشة أعمال التالميذ و تقوميها و تشجيع املناظرات .

و يفضل تقسيم السبورة ، اجلانب األمين مساحته كبرية �بتة تبني سري الدرس وتفاصيله ما يكون امللخص السبوري ، و اجلانب 

ري مبعلومات سابقة . و هناك سبورات أخرى عديدة منها : االخر يكتب وميحى مربرا سيحان به يف التوضيحات السريعة أو تذك

  السبورات الوبرية و املغناطيسية و املضيئة و الذكية و اللوحات املعلقة.

(( كما أ�ا تعد احدى الوسائل البصرية انتشارا يف العامل فهي من بني ثالث وسائل ال يكاد خيلو منها أي موقف تعليمي صفي  

  املدرسي و السبورة الطباشرية )). و هي املعلم و الكتاب
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:  

، و يف كثري من املواد التعليمية اليت يتم استنسا�ا  تستخدم الرسوم التخطيطية بكثرة يف الوسائل التعليمية ، و يف الكتب املدرسية

�ساليب خمتلفة، ومن املعلوم أن الصور الفوتوغرافية  أكثر  واقعية من الرسوم  ملا حيتويه من املعلومات غري مرغوب فيها عند 

ة أكثر فاعلية من الصور توضيح مكو�ت هذه الصور أو توجد خالفية هلا ، كما أن بعض البحوث أتبثت أن الرسوم التخطيطي

الفوتوغرافية يف حتقيق بعض األهداف مثل حتديد عناصر الشيء ، و التعرف عليها ،و حتديد العالقات املكانية ، و تصور حدوث 

بعض العمليات ، ومن األساليب املهمة اليت متكننا من استعمال الصور الفوتوغرافية املطبوعة على ورق فوتوغرايف ألغراض 

أسلوب التخطيط �ستعمال قلم حرب أسود ، و يقصد بعملية ختطيط الصور الفوتوغرافية انتاج رسوم ختطيطية من هذه توضيحية 

الصور ذات الورق.و ذلك �جراء عملية قصر أو اختزاهلا (ازالتها)مبواد كيميائية عن الورق بعد ختطيطها �لشكل الذي نريد 

 �ستعمال قلم حرب أسود.

األسلوب يف انتاج الرسوم التخطيطية يف تنمية مهارة الرسم لدى املعلمني قليلي اخلربة يف الرسم ، �الضافة اىل و تكمن أمهية هذا 

تلبية حاجا�م من هذه الرسوم . وخاصة أنه ميكنهم اضافة بعض التفصيالت اىل الصور الفوتوغرافية ، أو حذف بعض 

وض الصورة، كما أنه ميكنهم توضيح مكو�ت الصورة الباهتة أو العامة ، أو التفصيالت الثانوية غري الضرورية اليت تعمل على غم

التأكيد على بعض األجزاء  أو حذف بعض األجزاء �ائيا من الصورة ، كأن حتذف صورة شخص من صورة واحدة تضم جمموعة 

  19من األشخاص.
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  ریـــــــــــة:الـــــــــــرســــــــــــــــــــوم الكـــــــاریكاتیــــــ

الرسوم الكاريكاتريية  واحدة من وسائل االتصال التعليمية البارزة و هي متتاز بقدر�ا على جذب االنتباه و التأثري يف السلوك 

مألوفة ، أمناط مقبولة و مكررة ميكن االجتاهات و تتميز بعدة خصائص منها : حد أدىن من التفصيل ، رموز أو شخصيات 

التعرف اليها و فهمها بسرعة و ميكن عادة توصيل فكرة الرسم الكاريكاتريي لالخرين بوضوح و جالء و عندما يكون املشاهدون 

و كانو على دراية �ألفكار اليت يهدف الكاريكاتري اىل نقلها فا�م سوف يستوعبون الرسم الكاريكاتريي بسرعة أكرب  منها  ل

سيقرؤون مقالة صغرية حول نفس املوضوع ،و غالبا ما حيضر االطفال الصغار اىل املدرسة رسوما الكاريكاتريية حيبو�ا او حيبها 

  20ا�ؤهم .و ال شك ان تعلم كيفية قراءة الرسوم الكاريكاتريية يعد مهارة مهمة.

نسج عن ذلك كما يبدو تعلما اجدى و اقوم. فهم يكونون اثناء عندما يقوم الطلبة برسم رسومهم الكاريكاتريية �نفسهم.فانه ي

عملهم هذا جمربين على تعريف و حتديد االفكار و على حماولة توصيل افكارهم تلك اىل االخرين بدقة و �لرسم التخطيطي،و 

رة الناقدة للرسوم الكاريكاتريي اليت اخلربة اليت يكسبو�ا اثناء انتاجهم لرسم الكاريكاتريية فعال تسهم يف فهم االفضل المهية النظ

  تظهريف الصحف و ا�الت.
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  :ة ــــسيب املدر ـــــالكت

الكتاب املدرسي هو احد االدوات االساسية داخل املؤسسات الرتبوية على اخلصوص لتداول املعرفة وتصميمها.و هو ايضا احد 

كما تعرفه اغلب البحوث الديداكتيكية،مرافق للتلميد داخل الفصل و خارجه   impriméادوات املؤسسة الرتبوية انه مطبوع 

قبل ان يكون اداة فكرية النه موجه مؤسسيا و ديداكتيكيا الجل تشغيل و اشتغال   manuelومبا هو كذلك. فهو اداة يدوية 

  21رسية.الذايت و الكتاب املدراسي فوق ذلك،اداة ديداكتيكية وسيطة،فهو ادوات املؤسسة املد

و هو من اهم املواد التعليمية يف تعليمناالعريب و هو ايسر هذه املواد واكثرها ا�حة حىت االن،و يعترب مرجعا اساسيا يستقي منه 

  املتعلمون معلوما�م و هو وسلة تضم بكيفية منتظمة املواد و احملتو�ت و املنهجيات و ادوات قياس مكتسبات للمتعلمني.
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  :يـــــدرساب املــــــالكت

وسيلة تعليمية تربوية الغاية منها نقل العارف و املفاهيم و اخلربات اليت اذهان التالميد �دف احداث تغريات يف امناط سلوكهم،و 

يعد الكتاب العنصر املكمل لعمل املنهاج فهو الوسيلة الىت ترتجم مضمون الرب�مج الدروس حتوله من مواضيع عامة النصوص  

  الكتاب املدراسي مضمون ما ينبغي  ان يتعلمه التلميد.حية...حيوي 

كما انه كتاب مقررمن قبل وزارة الرتبية متصدر الطليعة االوىل يف الوسائل التعليمية،ملا حيويه من تشويه يف القراءة بصورة مجبلة،و 

  نصوص مثرية،ليكون ليكون له االثر يف ابقاء املعلومات يف ذهن التلميذ اكرب وقت ممكن

يف التطريف نسج ان الكتاب وسيلة هدفنا توسيع مضمون املنهاج و هو يساعد املعلم يف تقسيم الدروس و توزيعها حبسب  و

الفصول و على املعلم اال جيعل هذه الوسيلة عرضا امنا هو خاضع لطريقة يف التدريس و حلاجة التلميذ له فهو وسيلة مساعدة هلما 

 22.ة و يعترب مرجعا اساسيا سقي به املتعلمون معلوما�مو املتاب من اهم املواد التعليمي

  

                                                             
-لبنان د-ر و توزيع بريوتللطباعة والش–رشاد برس  243تدريس لغة العربية و دورها يف تنمية حيصيل لفوي صطرق  –درية كمال فرحات  -د   22
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  :ي ــــاب املدرســــــد الكتـــفوائ

و قد حدد الرتبويون فوئد للكتاب ال تعد و ال حتصى  - فالكتاب املدرسي وسيلة ال ميكن االستغناء عنها يف الوقت احلاضر 

  ووظيفته يف جناح العملية التعليمية

  يستطيع التلميذ ان يرجع املعلومات اليت حيتاجها من الكتب السابقة-املعرفةهو مصدر  1

  ا نه وسيلة يف يد التلميذ ال اسرتجاع الدروس اليت سبق ان  دراستها و كلما اراد تذكرها يرجع اىل الفصل السابق2

  اتقان العلوم يشمل الكتاب املدراسي على كثري من وسائل التدريب و التمرين ما يساعد التلميذ على 3

  23الكتاب املدرسي يظبط عمليته التعليم امام التلميذ النه يعرف ما هو املنهج الطلوب  4
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  العوامـــل التي تؤثـــــر في اختیــــار الـــوسائـــل التعلیـمیـة و قواعــــد استخدامــھا:

  ألھم الوسائل التي تؤثر في اختیار و استخدامھا وفق مدخل النظم كما یلي :  نتطرق

الوسائل التعليمية الختيار و انتاج املواد التعليمية  ختضع أن:أي التأكد على اختيار الوسائل وفق أسلوب النظم .1

ئل التعليمية مل يعد ينظر و تشتغل األجهزة التعليمية و استخدامها ضمن نظام تعليمي متكامل و هذا يعني أن الوسا

اليها على أ�ا أدوات للتدريس ميكن استخدامها يف بعض األوقات ، و االستغناء عنها يف أوقات أخرى ، فالنظرة 

احلديثة للوسائل التعليمية ضمن العملية التعليمية ، و تقوم على أساس تصميم و تنفيذ مجيع جوانب عملية التعليم و 

التعليمية كعنصر من عناصر النظام ،و هذا يعين أن اختيار الوسائل التعليمية يسري وفق نظام  ، و تضم الوسائلالتعلم 

تعليمي متكامل، اال و هو أسلوب النظم الذي يقوم على أربع عمليات أساسية حبيث يضمن اختيار هذه الوسائل و 

 24تصميمها و استخدامها ليحقق أهداف حمددة.

ذلك من خالل حتديد الوسيلة املناسبة ، التأكد من توفرها و امكانية احلصول  وقواعد قبل استخدام الوسيلة: .2

 عليها،يليها جتهيز متطلبات تشغل الوسيلة و�يئة املكان عرضها.

و تضم التمهيد الستخدام و عرضها يف الوقت و املكان املناسب ، و قواعد عند استخدام الوسيلة: .3

وسيلة خالل عرضها و تفاعل اجلميع معها ، و ا�حة الفرصة أيضا التأكد من رؤية مجيع املتعلمني لل

ملشاركة بعض املتعلمني استخدامها و التطويل يف عرضها جتنبا للملل و االجيار املخل، وعدم ازدحام 

  25عن متابعة املعلم . الدرس بعدد كبري من الوسائل ، و جتنب ابقاء التالميذ بعد استخدامها النصرافهم

   

                                                             
24

  16ص 1األردن ، دار املشرق النقايب ط –دار أسامة للنشر و التوزيع عمان  –الوسائل التعليمية  –محزة اجلبايل   

  
  173ص -1998- 2ترمجة صالح العريب ، و فخر الدين القال اختيار الوسائل الرتبوية ، دار النهضة العربية الكويت ط –رمبسو فكيب   25
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  لة :ـــدام الوسيـــاء من استخــــبعد االنتهد ــــواعـــق

للتعرف على فعاليتها أو عدم فعاليتها يف حتقيق اهلدف منها و مدى تفاعل التالميذ معها لة:ــــم الوسيـــــتقوي  -  أ

 ، و مدى احلاجة الستخدامها أو عدم استخدامها مرة أخرى .

دال ما قد يلفت منها و اعادة تنظيفها أي اصالح ما قد حيدث هلا من أعطال و استبصيانة الوسيلة:  - ب

 و تنسيقها كي تكون جاهزة الستخدام مرة أخرى.

  26أي ختزينها يف مكان مناسب حيافظ عليها حلني طلبها و استخداما�ا يف مرات قادمة.حفظ الوسيلة: -ج
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  :ةـــميـــائل التعليـــار الوســـد أسس اختيـــقواع

  الوسيلة التعليمية مناسبا ، ال بد من مراعاة القواعد و األسس التالية:لغرض أن يكون اختيار 

مالئمة الوسيلة ألهداف املنهج الدراسي و موضوعه ، أي أ�ا جيب أن يكون متوافقة مع موضوع الدرس و  )1

 أهدافه املعرفية و السلوكية .

 مراعا�ا ملستوى الطلبة من حيث العمر و اخلربات . )2

الفنية الواجب توفرها يف الوسيلة كي تؤدي اهلدف من استعماهلا و تتضمن تلك اخلصائص مراعاة اخلصائص  )3

ببساطة و وحدة املعلومات و قياسها من حيث الزمن للحصة الدراسية و وضوحها و ألوا�ا و مرونتها يف التغري و 

 التعديل.

رب العرض و االستعمال ، مدى توفر أجهزة لعرض الوسيلة املستعملة من الضروري أن يكون املدرس قد اخت )4

 صالحيتها و امكانية عرضها و حتقيق األهداف املتوفاة منها .

 دقة املادة العلمية اليت تعرضها و تقدمها الوسيلة التعليمية . )5

 ضرورة اعطاء األولوية ملصادر البيئة احمللية للوسائل التعليمية من اعدادها أو انتاجها أو استخدامها . )6

 ملوضوعية يف اختيار الوسيلة التعليمية و ليس وفقا لتفضيل أو ميل و رغبة شخصية للمدرس.ضرورة مراعاة ا )7

 جيب أن يكون نوع الوسيلة التعليمية املختارة مالئما �موعات التعليمية ، كو�ا صغرية أو متوسطة أو كبرية. )8

من املناسب �تمع ما أن  مناسبة الوسيلة مع مستوى التطور العلمي و التكنولوجي للمجتمع،فقد ال يكون )9

تستخدم وسائل تكنولوجية متقدمة جدا وما يتطلبه ذلك من امكانية مالية ال تستطيع توفرها لشراء أو االستعمال 

  27أو الصيانة يف حني ميكن االستعانة بوسائل أخرى مناسبة.
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  أمهيـــة الوسائـــل التعليــميـــة:

استعمال الوسائل التعليمية يف عملية التعليم و التعلم ملا تركته من ا�ر اجيابية انعكست يف نوعية لقد أدرك املربون فوائد و مزا� 

املخرجات التعليمية و اكتسا�ا للمهارات و اخلربات و املعارف بشكل أكثر فاعلية و تطور . لقد برزت أمهية الوسائل التعليمية 

  من خالل:

طلبة، ألن استخدام صور مرئية اضافة اىل األلفاظ له دوره يف ادراك املفاهيم و تساعد يف تعزيز االدراك احلسي لدى ال .1

 األفكار و املعارف.

تنصي يف الطالب حسب االستطالع و ترغبه يف التعليم ، حيث يشري فيه حسب االطالع على اخلربات و املعارف و  .2

 األفكار خارج املدرسة.

طالب من استعارة أية وسيلة تعليمية لالستعانة �ا يف تطوير  حتقيق العدالة يف فرص التعليم، حيث يتمكن أي .3

 امكانياته و قدراته .

 أ�ا تتيح فرصا تعليمية ألكرب عدد من الطلبة حيث ميكن جتاوز صعو�ت قلة املدرسني . .4

االستفادة و  جتهيز الطالب بتغذية راجعة ينتج عنها ز�دة يف التعلم كما و نوعا اضافة اىل أ�ا تساعد على التذكر أو .5

 �لتايل الفهم و االدراك .

تؤدي اىل تعديل السلوك و تكوين االجتاهات و القيم اجلديدة املرغوب تركيبها و غرسها لدى الطلبة و اليت تؤكد  .6

 عليها األهداف الرتبوية اليت �دف اىل بناء األجيال اجلديدة املستوعبة حلركة التطور و التقدم االنساين .

اجلهد يف عملية التعلم لدى املدرس و الطالب معا من خالل جلب العامل احمليط �لطالب اىل قاعة توفر الوقت و  .7

 الدرس .

  28تعزز العالقةبني املدرس و الطالب ، ملا هلذه العالقة من مردود اجيايب يف تنمية رغبة الطالب يف التعلم. .8
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ر�بة املواقف التعليمية فكما معروف لدى علماء تساعد الوسائل التعليمية على ز�دة انتباه الطالب و فطع  )1

النفس أن التعليم مير بثالث مراحل ففي املرحلة األوىل يكون االنتباه ويف املرحلة الثانية يكون االدراك ويف 

ة  املرحلة الثالثة يكون الفهم و كلما زاد االنتباه زاد االدراك و �لتايل يزيد الفهم لدى الطالب و السيلة التعليمي

تساعد املعلم يف أن يكون موقفه التعليمي الذي هو بصدده أكثر ا�رة و أكثر تشويقا يؤدي اىل ز�دة انتباه 

 الطالب و يقطع حدة املوقف التعليمي و مينع شرود ذهن املتعلم.

استعدادا  تساعد الوسائل و التقنيات التعليمية املختلفة على ز�دة خربة و بناءها لدى التلميذ مما جيعله أكثر )2

 هذا االستعداد الذي اذا ما وصل اليه التلميذ يكون تعلمه يف أفضل صورة .للتعلم، 

ومثال على ذلك مشاهدة فيلم سينمائي حول بعض املوضوعات الدراسية �ييئ لو اخلربات الالزمة و جتعله دائم التشويق  -

 عداده للتعلم.لتعلم املزيد و تزيد من مستوى الدافعية لديه و �لتايل ز�دة است

البصرية و السمعي و اللمسية تساعد التقنيات و وسائل التعليمية على اشرتاك مجيع حواس املتعلم (  )3

ان اشرتاك مجيع احلواس يف عمليات التعليم يؤدي اىل ترسيخ و تعميق هذا التعلم  وكذا حاسة الشم.....)

و الوسائل التعليمية تساعد على اشرتاك مجيع حواس املتعلم و هي بذلك تساعد على اجياد عالقات راسخة 

  29و طيبة بني ما تعلمه التلميذ و بقاء أثر هذا التعلم.
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  ائــــل التعليــــميــة يف حتسيـــن عمليـــة تعليـــم وتعلـــم: الــدور الــذي تلعبـــــه الـــوس

 (منذ حركة التعليم السمعي البصري) و مرورا �لعقود اليت أن الوسائل التعليمية  أوضحت كافة الدراسات و األحباث العلمية

زة ، اذ هذا الدور للوسائل التعليمية امنا تلعب دورا جوهر� يف التعليم من خالل اضافة أبعاد و مؤثرات خاصةو برامج متمي

يعيد التأكيد عن نتائج األحباث حول أمهية الوسائل التعليمية ، يف توسيع خربات املتعلم و تسيري بناء املفاهيم و ختطي 

ة احلدود اجلغرافية و الطبيعية أن هذا الدور قد تضاعف حاليا بسبب التطورات التقنية املتالحقة من وسائل اتصال متنوع

 تعرض الوسائل �ساليب مثرية ومشوقة و جذابة .

  نسبة التعلم اىل تكلفته خصوصا اذا ما اعتمدت يف بناءها على جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة أكرب من خالل ز�دة

داف تعلم قابلة اخلدمات احمللية املتاحة يف البيئة اليت يتم استخدامها فيها ، فاهلدف الرئيسي للوسائل التعليمية حتقيق أه

 د و املصادر.للقياس مبستوى فعال من حيث التكلفة يف الوقت و اجله

 حاجته للتعلم ، حيث �خذ التلميذ من خالل استخدام الوسائل اشباع على استثارة اهتمام التلميذ و  تساعد الوسائل

و كلما كانت اخلربات التعليمية اليت مير املتعلم التعليمية املختلفة بعض اخلربات التعليمية اليت تثري اهتمامه و حتقيق أهدافه 

  30أقرب اىل الواقعية أصبح هلا معىن ملموسا وثيق الصلة �ألهداف اليت يسعى التلميذ اىل حتقيقها اليت يتشوق اىل اشباعها.
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 ألفاظا ليست هلا  تساعد التقنيات و الوسائل التعليمية على حتاشي الوقوع يف اللفظية : و املقصود �ا استعمال املدرس

عدد من التلميذ داللة اليت هلا عند املدرس و ال حياول توضيح هذه األلفاظ ا�ردة بوسائل مادية حمسوسة تساعد على 

تكوين صورة مرئية هلا يف ذهن التلميذ و لكن اذا تنوعت هذه الوسائل فان اللفظ يكتسب أبعادا من املعىن تقرتب به 

حقيقة األمر  الذي يساعد على ز�دة التقارب و التطابق بني معاين األلفاظ يف ذهن   من احلقيقة بل قد تصادف كل

 31كل من املدرس و التلميذ.

فالرموز اللفظية اليت يتم تلقينها للطالب مبن قبل املعلم تعترب هلم مفاهيم جمردة ال معىن هلا و بعيدة عن الواقع و احلسوس 

ى نستطيع التغلب على ذلك العيب و ذلك من خالل �ثري الوسيلة التعليمية و عن طريق توظيف الوسائل التعليمية عل

على حاسة أخرى من حواس الطالب مثال املعلم يشرح لطالبه عن حدود ليبيا الستخدام الرموز اللفظية فقط ففي هذه 

علم هلم مثال : خريطة احلالة تعترب املعلومات جمردة للطالب و الشيء حمسوس �لنسبة هلم ، و لكن من خالل عرض امل

الوطن العريب أو خريطة اجلناح العريب االفريقي مع شرحه اللفظي فان الوسيلة التعليمية ( اخلريطة يف هذه احلالة ) قد 

أثرت على حاسة البصر كحاسة السمع و �لتايل نقول أن اخلريطة قامت ببناء مفهوم للطالب عن واقع ذلك احلدود و 

  توضيح معاملها .
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  معوقات استخدام الوسائل التعليمية:

ع�� الرغم من أ�ميت الوسائل التعليمية �� العملية التعليمية إال أن �ناك العديد من املعوقات ال�� تحد من 

  استخدام�ا و يمكن حصر أبرز من املعوقات �� ما ي��:

 �عض املعلم�ن و �ساتذة بأ�مية و قيمة الوسائل التعليمية و اعتبار�ا مضيعة للوقت. عدم إيمان -

 عدم توف�� �ج�زة �ش�ل �اف �� املدارس و ا��امعات خاصة العر�ية م��ا. -

معظم الوسائل التعليمية املتوفرة �� املدارس إال قديمة الصنع و ال تواكب التطورات التكنولوجية أو غ��  -

 ستعمال و �ستخدام.صا��ة لال 

عدم معرفة املعلم�ن بطرق و كيفيات و شروط استخدام الوسائل التعليمية خاصة �� مجال �شغيل �ج�زة  -

 السمعية و البصر�ة ال�عدام املساعدة الفنية و التدر�ب املسبق ع�� استخدام�ا.

 ا��وف من املبادرة أو املشاركة �� تجارب جديدة و رائدة. -

 ا��ديثة م��ا. ارتفاع الت�اليف -
ً
 املادية لبعض �ج�زة و الوسائل التعليمية خاصة

 خوف املعلم�ن من الفو��� و عدم �نتظام الذي يمكن أن �عم �� الصف أثناء استخدام الوسائل التعليمية. -

  عدم ���يع املدرسة املعلم�ن ع�� استخدام الوسائل التعليمية -

التحصيلية و ذلك ما اك�س�تھ املتعلم من معلومات و معارف  و يقاس التحصيل الدرا��� عن طر�ق �ختبارات -

و م�ارات و ل�ا عدة أنواع: مقالية و موضوعية و أدائية و مقننة و �� ال�� يقوم بإعداد�ا فر�ق متخصص �� 

القياس و التقو�م ال��بوي كما أ��ا طر�قة خاصة �� إعداد�ا و ت��يح�ا ثم تطبق عل��ا طرق احصائية دقيقة 

 جر���ا ع�� نطاق واسع.�عد ت

و �ناك مجموعة من العوامل عديدة متداخلة فيما بي��ا ثؤثر ع�� التحصيل الدرا��� م��ا عوامل ذاتية :  -

 �الذ�اء و الذاكرة و الدافعية و عواما نصفية و أسر�ة.

  و اختبارات التحصيلية ل�ا أ�مية كب��ة

 من أعمال. تمكننا من معرفة املقدرة التحصيلية ا��الية للتلميذ و -
ً
 بما يمكن أن يقوم بھ فعال

 �عت�� وسيلة موضوعية لتحديد الفروق الفردية ب�ن التالميذ. -

 �عمل ع�� اس�شارة التالميذ للتحصيل و خلق روح املنافسة الذي يؤدي �� ��اية التحس�ن عملية التحصيل. -

ا من  -
ً
 اختيارات تحصيلية متقنة.فتحصيل الدرا��� يقوم ع�� مبادئ أساسية يرتكز عل��ا و يقاس انطالق
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ا �س�� إليھ الطالب �� جميع املراحل التعليمية، ألن �نجاز فيھ ي��تب عليھ كث��  -
ً
�عت�� التحصيل الدرا��� �دف

من �مور كبناء ال��صية و تطور�ا و تحقيق الذات أو الشعور بالرضا و السعادة ال��صية، أو تأكيد 

 بالسيطرة أو اشباع ا��اجة لالستكشاف. الذات و الثقة بالنفس أو �حساس 

كما أنھ من املوضوعات ال�� نالت ا�تماًما كب�ً�ا من قبل الباحث�ن �� محال الدراسات ال��بو�ة و النفسية ملا ل�ا  -

من أ�مية �� حياة التلميذ باعتباره الطر�ق �جباري الختيار نوع الدراسة و امل�نة و بالتا�� تحديد الدور 

لذي سيقوم بھ التلميذ و امل�انة �جتماعية ال�� سيحقق�ا و نظرتھ لذاتھ و شعوره بالنجاح. �جتما�� ا

 فالتحصيل إذن " مصط�� تر�وي يطلق ع�� النتائج ال�� يتحصل عل��ا التلميذ �� املدرسة ".

و الوسائل التعليمية ل�ا أثر ع�� التحصيل الدرا��� خاصة الكتاب املدر��� باعتباره أ�م مصادر التعليم  -

 املنظمة و ال�سيطة الغنية با��قائق و املعلومات و القيم املتنقاة �عناية.

السبورة و  و �و رك��ة �ساسية �� العملية التعليمية و �و بدوره م�م �� تنمية التحصيل الدرا��� ب�نما نجد -

ا��رائط و كذا الوسائل البصر�ة ال�� �عتمد ��سان �� دراس��ا ع�� قائمة البصر و حد�ا. و الوسائل 

 السمعية ا��اسوب، �ن��نت ل�ما أ�مية �� التحصيل الدرا���.

و التحصيل الدرا��� أنواع: تحصيل جيد ي�ون مرتفع عن املتوقع و تحصيل متوسط، و تحصيل ضعيف أو  -

 منخفض.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  ثاينالفصل ال

  التحصيل الدراسي    
 



تحصیل الدراسيال                                                            ثانيالفصل ال  
 

 
 

33 

  التحصيــل الدراســي:

  :ةــل لغــالتحصی

كبناء  يعترب التحصيل الدراسي هدفا يسعى اليه الطالب يف مجيع املراحل التعليمية ، ألن االجناز فيه يرتتب عليه كثري من األمور

  .لالستكشافشخصية أو حتقيق الذات أو الشعور �لرضا و السعادة الشخصية أو االحساس �لسيطرة أو اشباع احلاجة 

:حصل الشيء ، و حيصل حصوال ، ة التحصيل ما حيصل و قد حصلت الشيء حتصيال أي أمجعه ، وحصل ةــل لغــفالتحصي

  1الشيء ، أي جتمع و ثبت ، واحملصول احلاصل ، و حتصيل الكالم ورده اىل احملصول.

حتصيل  –بدون فطنة  –مصدر حصل بغري حتصيل : بغري فهم  -{حتصيل "مفرد "

  2حاصل : معروف ال جديد فيه أو متوقع اجناز يف ميدان معني و خاصة يف ا�ال الدراسي }.

ل" يعين أنه اجناز يف ميدان معني و يكون خاصة  -ص -لفظة التحصيل من فعل "ح أن

  ل الدراسي .يف ا�ا

   

                                                             
  ط مكتب حسني املصرية -د –علي عبد ا�يد أمحد ، التحصيل الدراسي و عالقاته �لقيم االسالمية الرتبوية   1

  
  508ص 1مج  2004ه /1425-مصر – 2مكتبة الشروق الدولية ط –معجم اللغة العربية   2
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  ي:ــل الدراســالتحصی

انه ما يتعله املتعلم أو حيققه أو يكتسبه من معارف و مهارات خاصة يف ا�ال الدراسي ، و سيدل عليه من اصطالحا:

قصد تكييفه االختبارات املنتظمة خالل الدرجات اليت حيصل عليه التلميذ من خالل الدرجات اليت حيصل عليها التلميذ بواسطة 

مع الوسط املدرسي و االجتماعي ، كما أنه اهتم هذا التحصيل الدراسي بكثري من الباحثني  و الرتبويني و علماء النفس و 

  3السولوجيني و هذا ما أدى اىل وجود تعريفات خمتلفة الختالف وجهات النظر ، ومن هذه التعريفات نذكر مايلي :

  على أساس أن االجناز أمر فعلي و ليس امكانية.Abilityهو خالف القدرة أو مهارة مقتبسة و  "معرفة

  من االجناز أو الكفاية يف العمل الدراسي يقوم من املدرسني أو االختبارات املتقنة .انه مستوى حمدد 

  اجناز الرباعة يف أداء مهارة "ما" أو جمموعة من املعارف . �نه

  مقدار ما حيصل عليه الفرد من معرفة أو خربة .�نه 

  ليمية يف مادة دراسية معينة نستنتج مروره يف خربات و مواقف تعليمية.حققه النتعلم من أهداف تعمقدار ما 

   

                                                             
  286-285ص 2016 1أردن  ط  –عمان  –دار المنھجیة  –دمحم سعداوي و أبحاث في علم النفس التربوي المعاصر –حیلة عرفات   3
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النجاح الذي حيرره الطالب يف جمال دراسي عام  لالشارة اىل درجة أو مستوىمبفهوم التحصيل

أو متخصص ، فهو ميثل اكتساب معارف و مهارات و القدرة يف مواقف حالية أو مستقبلية و يعد التحصيل الناتج النهائي 

  4.للمتعلم

مقدار ما يكتسبه املتعلم من معلومات ومعارف و قد يكون التحصيل ، مهار� ، كذلك  �نه الدراسي  التحصيلو يعرف 

  5علميا أو دراسيا  أو معيار الكتساب املعارف و هو درجة الطالب يف االختبار .

و الفهم و من هذا التعريف تبني لنا أن التحصيل الدراسي من املواضيع اهلامة اليت تعمل على حتفيز املتعلمني على بذل جهد أكثر 

و االستنكار و بواسطته يتمكن التلميذ من معرفة مستواه الدراسي و رتبته كما للتحصيل الدراسي أمهية تربوية كبرية يف حياة املتعلم 

فهو يعترب املعيار الوحيد لقياس تقدم الطلبة و املتعليمني يف الدراسة و كذا تقومي أداء املعلم و مدى كفايته و مدى جناعة النظام 

  رتبوي املتبع.ال

   

                                                             
  112ص 1ط  – 2001صالح الدين حممود عالم " االختبارات و املقايس الرتبوية و النفسية " دار الفكر ،   4
 3للسنة  بن عمارة نسيمة ، بن طيب فاطنة " الوسائل التعليمية و أثرها يف التحصيل الدراسي" الكتاب املدرسي منوذجا (تقومي كتاب اللغة العربية  5

  33ص2016-2015متوشنت  –رسالة ماسرت جامعة بلحاج بو شيب –من تعليم ابتدائي 
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  :دـــل اجليــروط التحصيــش

  6من الشروط اليت تساعد على عملية التعلم مايلي : 

اىل منو اخلربة و ارتقائها حبيث يستطيع االنسان أن يقوم �داء املطلوب بطريقة الية   يؤدي التكرار 

كركوب الدراجة حيتاج الكثري من التكرار و املمارسة الفعلية هلذا النشاط فالتكرار االيل أهم، وال فائدة له ألنه فيه ضياع 

التكرار  فهوالتكرار املقيد تعلم عن طريق االرتقاء مبستوى أدائه أما للوقت و اجلهد لعملية التعلم و يؤدي اىل عجز امل

 القائم على أساس الفهم و الرتكيز و معرفة معىن ما يتعلمه الفرد، و التكرار ال بد أن يكون مقرو� بتوجيه املعلم .

 

عملية التعلم ال بد من وجود الدافع الذي حيرك الكائن احلي حنو النشاط املؤدي  حلدوث 

اىل اشباع احلاجة، فمن األفضل أن تتم عملية التعلم يف ظروف املرح و الشعور �لثقة يف النفس بدال من اخلوف ، و 

لذلك ينبغي أن يتعود التالميذ على التمتع بلذة النجاح و جتنب االم الفشل.

يقصد �لتدريب املركز ذلك الذي يتم يف وقت واحد و يف   

دورة واحدة أما التدريب املوزع فيتم يف فرتات الراحة تؤدي اىل تثبيث ما يتعلمه الفرد.

ينفصالن و الطريقة الكلية تفضل بطريقة اجلزئية حني تكون املادة   

  املراد عملتها سهلة و قصرية كلما كان املوضوع املراد عمله مسلسال تسلسال منطقيا أو طبيعيا كلما سهل تعلمه.

   

                                                             
ط  –م 2009ه 1430سية " علم النفس الرتبوي و تطبيقاته " دار الثقافة للنشر و التوزيع مركز البحوث الرتبوية و النف –دمحم جاسم العبيدي   6

  414ص 2004األوىل
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يقوم �ا الفرد حماولة اسرتجاع ما حصله من املعلومات أو ما اكتسبه من خربات  هو عملية 

ء احلفظ، و بعده مبدة قصرية و لعملية السميع هذه فائدة عظيمة فعن طريقه يستطيع الفرد و مهارات و ذلك أثنا

 أن حيدد احلافز على بذل جهد و على املزيد من االنتباه يف احلفظ.

أن التحصيل قائم على االرشاد و التوجيه فاالرشاد يؤدي اىل حدوث التعلم ،  كشال 

وجيب أن تكون االرشادات ذات صيغة اجيابية ال سلبية ، وجيب أن تكون بطريقة متدرجة كما ينبغي أن يوجه املعلم 

لهم متبعني الطرق الصحيحة ارشاده اىل تالميذه يف املراحل األوىل من عملية التعلم و ذلك حىت يبدأ التالميذ حتصي

 منذ البداية.

التعلم جتعله يسعى دائما اىل أن حيث  فمعرفة 

نفسه و أن يتفوق على زمالئه أما عدم معرفة النتائج فقد تلقى يف روع الفرد أنه قد وصل قمة فال ببذل اجلهد ، 

 فان معرفة نتائج التحصيل تبني للمتعلم الطرق الصحيحة و الطرق اخلاطئة يف اكتساب مهارات و اخلربات املطلوبة.

ف هو السبيل األمثل اىل اكساب املهارات و اخلربات و املعارف املختلفة ، مثال : أنت ال تعر  

السباحة ، اال عن طريق ممارسة السباحة كذلك حال االنسان ال يستطيع أن يتعلم التفكري ال �ملمارسة و احلكم 

على األشياء �لرغم على أن املعلم دورا هاما يف توجيه طالبه و ارشادهم ، و يقال أن التعليم اجليد هو الذي يقوم 

كثر عصيان على الزوال و النسيان و مهمة املعلم مساعدة على النشاط الذايت تكون أكثر تبو� و رسوخا و أ

  7تالميذه لكي يتعلمون �نفسهم.

   

                                                             

  417-416مركز البحوث الرتبوية و النفسية  املرجع السابق ص  –حاسم العبيدي  –دمحم   7 
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:  

  ميكن تقسيم التحصيل الدراسي اىل ثالث أنواع وهي:

و هو عبارة عن سلوك يعرب عن جتاوز األداء  يسمى كذلك االفراط التحصلي أو النجاح املدرسي

التحصلي للفردللمستوى املتوقع منه على ضوء استعداداته و قدراته اخلاصة ، أين يكون عمره التحصيلي يفوق عمره الزمين و 

لعقلي و بتجاوزمها . فالفرد املتفوق دراسيا ميكنه حتقيق مستو�ت حتصيلية مرتفقة عن املتوقع و يكون فيه أداء التلميذ مرتفع عن ا

  معدل زمالئه يف نفس املستوى و يف نفس القسم .

توى أعلى و على درجات و يكون هذا التفوق نتيجة الستخدام التلميذ كجميع قدراته و امكانيته اليت تكفل له احلصول على مس

عالية يف خمتلف املواد الدراسية ، و بذلك يكون يف قمة االحنراف املعياري من �حيته االجيابية و �ذا يكون تلميذ له قدرات ميتاز 

  �8ا عن بقية زمالئه ما جيعله حيقق نتائج �هرة خالل مساره الدراسي.

هذا النوع من التحصيل تكون الدرجة اليت يتحصل عليها التلميذ متثل نصف االمكانيات اليت  ويف

ميتلكها ويكون أدائه متوسط و درجة احتفاظه و استفادته من املعلومات املقدمة له متوسطة وهنا يتوجب على التلميذ ز�دة 

  ول على درجات أعلى.جمهوده الستعاب املعارف و الدروس و الرتكيز أكثر يف القسم للحص

   

                                                             
من التعليم بن عمارة نسيمة " الوسائل التعليمية و أثرها يف التحصيل الدراسي الكتاب املدرسي منوذجا " تقومي كتاب اللغة العربية للسنة الثانية   8

  34م ص 2016م  2015 –عني متوشنت  –رسالة ماسرت جامعة بلحاج بو شعيب –االبتدائي 
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امللحوظ عن بلوغ معني من التحصيل الذي تعمل املدرسة من أجله و هذا ما يعرف �لتأخر الدراسي . ويعرفه اخرون  و التقصري

 اشارة األسئلة ، و يتخبطون دائما يف اختيار هم التالميذ  الذين لديهم ضعف يف التحصيل الدراسي هم الذين ال مييلون اىل

  الطرق املناسبة وحل املشكالت و يكون اجنازهم بطيء .

  9و شعورهم �مللل و الفشل و ال يبذلون أي جهد للتغلب على معاجلة املشاكل اليت يتعرضون هلا.

   

                                                             
قسم العلوم  –الوادي  –دراسة ميدانية �بتدائيات بدائرة حاسي خليفة  –يل الدراسي للتالميذ عباد صباح . كفاية املعلم و عالقته �لتحص  9

  30ص 2015- 2014االجتماعية 
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عنصر مهم يف احلكم على األنشطة العقلية اليت ميارسها الطالب ، يستخدمه املعلم لتقدير مدى حتقيق  ان التحصيل الدراسي

  متداخلة فيما بينها تؤثر على التحصيل الدراسي و من بني هذه العوامل ، جند:  األهداف عند املتعلم ، كما هناك عوامل عدة

:هي جمموعة من العوامل اليت تتصل �ملتعلم بشكل مباشر و من بني هذه العوامل نذكر مايلي العوامل الذاتية -أ 

:10  

"القدرة العامة على التكيف العقلي للمشاكل و مواقف احلياة  �نه  Stornاألملاين سرتن و يعرف العامل :الذكاء* 

اجلديدة " اذ هو التفكري و التكييف وهناك عالقة وطيدة بني الذكاء و التحصيل الدراسي ، فاألفراد ذوي الذكاء املرتفع يكون 

  حتصيلهم أعلى من األفراد ذوي التحصيل املنخفض .

ديد درجة التحصيل و هو " القدرة على االحتفاظ  و اسرتجاع  اخلربات السابقة تلعب الذاكرة دورا هاما يف حتالذاكرة:* 

أو القدرة على التذكر " فاملتعلم الذي له ذاكرة قوية و سليمة تكون نسبة احتفاظه �ملعلومات و اسرتجاعها أحسن من الفرد الذي 

  ميلك ذاكرة ضعيفة.

ذات منشأ داخلي فالدافع شرط ضروري للتعلم و ذلك من أجل  :هي مسة شبه �بتة لدى األفراد ، و هيالدافعية *

  11حتقيق النجاح و من أجل التحصيل.

   

                                                             
  345ص 1968القاهرة  – 2دار الكاتب العريب للطباعة و النشر ط –أمحد عزت راجح ، أصول علم النفس   10
  265ص2008عمان – 2دار وائل للنشر ط–قبطان امحد الطاهر ، مدخل اىل الرتبية اخلاصة   11
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الذين تكون دافعيتهم عالية التحصيل يتميزون �لسيطرة الذاتية و �ملثابرة و االهتمام �ملواد الدراسية أكثر من أصحاب  فاألفراد

  12الدافعية املنخفضة .

العوامل النفسية  أثر �لغ على حتصيل التالميذ و املتمثلة يف االستعدادات املزاجية و الدوافع اليت  أنالعوامل النفسية:-ب

  يشعر املتعلم حباجة الشباعها و من بني العوامل النفسية اليت تؤثر على التحصيل الدراسي : 

اىل اليأس و الكسل و بعض التالميذ الغرور حيث أن بعض التالميذ مروا بتجربة فاشلة فا�ا تؤدي  أو الشعور �لفشل: -

 13الذين مروا خبربات النجاح تؤدي �م اىل الغرور و االستهتار يف الدراسة.

عترب األوضاع من أهم العوامل اليت تؤثر يف احلالة النفسية و اجلسمية و العقلية لدى التالميذ و تالعوامل األسرية:- ج

  تتحدد هذه األوضاع فيمايلي :

الثقايف لألسرة ، املستوى التعليمي للوالدين : ذلك ملاله من �ثري كبري على حتصيل التلميذ، من حيث مساعدته  املستوى*

  على مراجعة دروسه و مراقبة خمتلف نشاطاته املدرسية .

احة ، فان ذلك و السائد داخل األسرة : له �ثري �لغ يف حتصيل التلميذ فان كان للتلميذ يف جو يسوده االستقرار و الر اجل*

  14يسمح له �لدراسة و التحصيل اجليد.

   

                                                             
  226ص 2012االمارات العربية املتحدة  2عماد عبد الرحيم ، مبادئ علم النفس الرتبوي دار الكتاب اجلامعي ط  12
لبنان  –بريوت  –ة د ط مكتب حسني املصرية للنشر و التوزيع علي عبد ا�يد أمحد ، التحصيل الدراسي و عالقاته �لقيم االسالمية الرتبوي  13

  115ص
 3السنة  عبد الغاين حليمة و اخرون " العوامل املعرفية و العقلية و عالقا�ا �لتحصيل الدراسي " دراسة ميدانية �نويةسيدي طيفور لدى تالميذ  14

  47ص2015-2014شهادة ليسانس جامعة د الطاهر موالي سعيدة  –علوم جتريبية 
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  ي:ــل الدراســـاس التحصيــقي

أهداف الرتبية يف أي جمتمع هو حماولة اكتساب التالميذ أكرب قدر ممكن من مهارات معينة كالقراءة و الكتابة و التفكري و  مبا أن

القدرة على حل املشكالت و النقد وغريها و ملعرفة مدى حتقق اهلدف من عدمه كأن ال بد من اللجوء اىل وسائل تبني لنل حجم 

  ن هذه املهارات و هذا كان سببا يف ظهور االختبارات مسيته �الختبارات التحصيل الدراسي : ما استوعبه أو حصله كل تلميذ م

 15و قد تعرضت لعدة تعريفات نذكر بعض منها : -

  هي" تقييم مستوى التحصيل األكادميي �ستخدام و حتليل نتائج االختبارات املدرسية أو اختبارات التحصيل الرمسية .

تحصيلية " هي مقياس للكشف عن أثر تعلم أو تدريب خاص و يطلق هذا املصطلح على كل كما تعرف االختبارات ال

  16صور و أنواع االختبارات اليت يقوم املعلم �عدادها من واقع  املواد التحصيلية اليت درسها التلميذ �لفعل ".

من تعلم مادة دراسية معينة كالر�ضيات مثال  و من هنا نستنتج أن االختبارات التحصيلية تستخدم يف تقومي املتعلم عند انتهائه

  يقوم املعلم بقياس حتصيل تالميذه و احلكم على مستواهم و ترتيبهم من خالل النتائج املتحصل عليها .

   

                                                             
  252ص –عمان  – 1مىن صبحي احلديدي ، مدخل اىل الرتبية اخلاصة دار الفكر ط  –مجال دمحم اخلطيب   15
  153م ص2013ه 1434أردن الطبعة األوىل –عمان  –دار زهران للنشر والتوزيع  –هادي مشعان ربيع " القياس و التقومي يف الرتبية والتعليم   16
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ائه تصاعد� كونه التحصيل الدراسي و فوائده تظهر على شخصية الفرد ، و تبدو أمهية التحصيل الدراسي من خالل ارتق أمهية

يعد الفرد لتنبؤ مكانة وظيفية جيدة يف معظم احلاالت فالكليات العلمية تعد طلبتها ملهن مازالت حتتل قيمة اهليكل املهين ، و هي 

اال على حبكم �رخيها و طبيعة العمل فيها و املزا� اليت متنحها و املكانة اليت تعطيها للعامل فيها ،جتعل الطلبة أكثر اصرارا و اقب

االلتحاق �ا ، كما تكمن أمهيتها يف أنه يتم تقرير نتيجة التلميذ النتقاهلمن مرحلة اىل مرحلة أخرى ،و كذلك حتديد النوع و 

التخصص الذي سينتقل اليه وجيعل الطالب يتعرف على حقيقة قدراته و امكا�ته ، كما أن وصول الطالب اىل مستوى حتصيلي 

املختلفة يبث الثقة يف نفسه و يدعم فكرته عن ذاته و يبعد عنه القلق و التوتر مما يقوي صحته  مناسب يف دراسته للمواد

  17النفسية.

  

�لشفوية أل�ا تنم مشافهة من املفحوص و املعلم على شكل مقابلة فيها يوجه املعلم للمتعلم سؤال شفوي و يستجيب  مسيت

االختيارات و تستخدم يف تقومي التعلم الذي ال بد من مشاهدة أداء و مساعه ألن  املتعلم �لطريقة نفسها ، و هي أقدم أنواع 

جماالت معينة كتقومي قدرة املتعلم على اللفظ الصحيح أو حتديد خمارج احلروف و طبيعة اهلدف تقتضي ذلك و تستخدم يف 

  الطالقة اللغوية كما يف القراءة اجلهرية و القاء الشعر و تالوة القران الكرمي و �كيد تقومي اجلانب العملي.

االختيارات اليت تقيس أداء املتعلمني عن طريق التعرف على بعض اجلوانب الفنية اخلاصة  و هي

�هلدف قيد التقومي حيث تتطلب طبيعة املادة العلمية و بعض املهارات اليت ال ميكن قياسها �الختيارات الشفوية أو الكتابية من 

  18املتعلم من أداء عملي واضح و مشاهد.مقالية و موضوعية ، وذلك أل�ا تعتمد على ما يقدمه 

   

                                                             
العدد الرابع جانفي  –التحصيل الدراسي بني التأثريات الصفية ومتغريات الوسط االجتماعي  –جملة الدراسات والبحوث االجتماعية  –وحنن مسرية   17

  53ص 2014
ه 1430األوىل  أردن الطبعة –عمان  –عبد احلكيم علي مهيدان . أساس التقومي الصفي دار حرير للنشر و التوزيع  –ابراهيم دمحم احملاسنة   18
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تل منزلة كربى من بني أنواع االختبارات املستخدمة يف مراحل التعليم املختلفة ، و ال تزال شائعة حىت االن ، و هذه االختبارات حت

ا  و القدرة على تطبيقها ، وحل املشكالت اليت تتصل �ا و تبدأ تستخدم مدى حتصيل التالميذ للمعلومات ، و مدى فهمهم هل

يرجع السبب يف شيوعها بني املعلمني اىل  واشرح ، �قش ، وضح ،أذكر، أكتب ، خلص صف....اخل هذه االختبارات �لفعل : 

و اهتمامهم بقياس اجلانب املعريف يف مستو�ته املتدنية من  وتعود املدرسني على استخدامهاسهولة وضعها ، و قلة تكاليفها : 

  19تذكر و فهم" .

: 

صممت �دف التخلص من أهم عيوب األسئلة املقالية أو وحدات االاختبارات املقالية و يف هذا النوع نتخلص من الرأي 

املقالية ،و  الشخصي للمصحح متاما ، فما أكثر ما عاىن بناؤها مساوئ أحكام املصححني أو املعلمني حتديدا من خالل األسئلة

يف هذا النوع أيضا ميكننا احلصول على وحدات اختبارية ممثلة من قياس قدرة الطالب ، ومن مث الوقوف على نقاط قوته أو 

  20ضعفه.

  التدرج.–توفري الوقت و اجلهد  –الصدق  –سهولة التصحيح و سرعته ومن مميزا�ا:

   

                                                             
  248ص 3ط –القاهرة  –مدينة نصر  –املناهج الدراسية بني النظرية و التطبيق ، مكتبة دار العربية  –د حسنا شحاته   19
  211-210ص2001/1421 – 1ط  –لبنان  –بريوت –دار النهضة العربية  –حنو تقدمي أفضل  –أنور عقل   20
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مفرداته و كتبت تعليماته بطريقة تضمن تباثه ، اذا ما كرر ،  تهو االختبار الذي صيغ

  كما تضمن صدقه يف قياس السمة أو الظاهرة اليت وضع لقياسها .

اعداده بعناية من قبل خرباء يف ضوء األهداف أو األغراض املتفق االختبار الذي يتم هو ذلك :  املقنن" أن االختبار "نولويرى 

عليها ، و يتم حتديد اجراءات تطبيقه وتصحيحه و تفسري درجاته بصورة دقيقة و واضحة و مفصلة حبيث ال يتأثر مبن يطبقه أو 

  21رية أو الصفية يتم حتديدها مسبقا.املكان الذي يطبق فيه ، و النتائج تكون قابلة للمقارنة ، و املعايري أو املتوسطات العم

نستنتج أن االختبارات املقننة أ�ا اختبارات هلا طريقة خاصة يف اعدادها و تصحيحها ، مت تطبيق عليها طرق احصائية دقيقة بعد 

  الفراغ. جتريبها على نطاق واسع، و تتضمن عدد كبري من األسئلة ذات اجيا�ت قصرية مثل : أسئلة الصواب و اخلطأ ، أو ملئ

   

                                                             
  180السابق " القياس و التقومي يف الرتبية و التعليم ص املرجع  21
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:  

االختبارات جزء أساسي من عمل املعلم ومن حياة الطالب اذ ال توجد االن مدرسة أو جامعة دون اجراء اختبارات و ال توجد 

  22طريقة بديلة لالختبارات لتقييم الطالب تقييما موضوعيا شامال ، كما أ�ا �دف اىل عدة أهداف أمهها :

  ل الطالب أو مدى اتقانه ملهارة ما .حتصي اىل قياسقد یھدف

مدى جناحه يف مهنته التدريسية و أيضا يهدف اىل يهدف اىل مساعدة املعلم على تقييم عمله ليعرف 

  مساعدة الطالب يف تقييم ذاته .

التدريس لنعرف أ� منهما األكفئ ، جنرب كل طريقة على جمموعة من الطالب و  طريقيت اذا أرد� املقارنة بني

  التدريس ، و بعده لنقيس مدى تقدم كل جمموعة مث نتوصل اىل االستنتاج املتعلق �فضلية الطريقة.نستعني �الختبارات قبل 

من سنة اىل أخرى سواء أكان ذلك يف املدارس أم يف اجلامعات كثريا ما تستخدم االختبارات يف عملية ترفيع الطالب 

  اليت تتبع نظام السنوات.

الدراسية البنه، و يريد أن يعرف املستوى الدراسي البنه ، و ال سبيل هلذا اال :الوالد الذي يدفع التكاليف 

  عن طريق االختبارات .

   

                                                             
  2ص2000- 1دمحم علي اخلويل " االختبارات اللغوية ، دار الفالح صويلح أردن ط -د  22
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مث يقوم �لتحليل .كم طالبا أصاب و قد أخطأ ؟ هذا التحليل يساعد املعلم يف مثال جيري املعلم اختبار يف القواعد،

  عملية التدريس ، اذ يركزاملعلم على نقاط الضعف .

من بني األهداف األخرى ، توفري احلافز  ال يدرسون دون اختبارات هنا يكون هدف االختباركثري من الطالب

  للطالب لكي يدرس .

هل يستطيع الطالب ما أن يلتحق بعض الطالب يف حاجة اىل مشورة و ارشاد يف بعض املواقف مثال

  هل مستواه اللغوي يسمح له بذلك أم ال ؟جبامعة لغة التدريس فيها هي لغة االجنليزية ؟

  االختبار وحده هو املعني لالرشاد الصائب هنا .

تشرتط القبول على أساس التنافس أو على أساس توفري حد أدىن من القدرة يف جمال ما ، يف كلتا  بعض اجلامعات

  احلالتني :

23لذي يفرز القادرين من غري القادرين و املقبولني من غريهم.االختبار وحده هو ا

ان االختبار له عدة أهداف ، قد يكون لقياس التحصيل أساسا و قد يستخدم كحافز يدفع الطالب اىل املزيد من  

اجلهد الدراسي وقد يستخدم ذاته لتشخيص بعد حتليل اجيا�ت الطالب ليعرف املعلم نقاط الضعف لدى طالبه و 

 ضرورية لقياس حتصيل الطالب ، وهذا القياس ضروري للرتفيع و التخريج و التوظيف و القبول و االرشاد. هي
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  ا��اتمة 

و �كذا �ست�تج أن الوسائل جزًءا من النظام التعلي�� و أخذ أر�ان العملية ال��بو�ة التعليمية  -

�ساسية �و��ا قنوات اتصال ال�� يمكن للمعلم عن طر�ق�ا نقل الرسالة إ�� املتعلم بأقل ج�د 

ط و تجعل ممكن و بالتا�� يصل إ�� ال�دف املطلوب إلنجاح الدرس، بما تز�د من �يجابية و ال�شا

عملية التعليم أك�� �شو�ًقا و �ساعد ع�� اس�ثارة املتعلم�ن و اشباع حاجيا��م للتعلم، كما أن 

الوسائل التعليمية مرت برحلة طو�لة تطورت خالل�ا من مرحلة إ�� أخرى ح�� وصلت إ�� أر�� 

       �السبورة  مراحل�ا و ال�� �ش�د�ا �� عصرنا ا��ا��. و تنوعت و �عدت فم��ا الوسائل البصر�ة

 و الوسائل السمعية �اإلذاعة... و السمعية البصر�ة �التلفاز التعلي�� و ا��اسوب و ان��نت.

 �أن ت�ون مالئمة أل�داف  -
ً
كما أ��ا توظف �ذه الوسائل وفق مجموعة من القواعد و �سس مثال

 املن�� الدرا���، �أن ت�ون دقيقة....  و أن ال ت�ون غامضة و معقدة.

�ناك مجموعة من املعوقات ال�� تحد من استخدام�ا مثال كعدم توف�� �ج�زة و الوسائل كما  -

 التعليمية �ش�ل �اف.
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